
Z á p i s
ze 104. jednání rady obce, konaného dne 29.10.2018

Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Petr Jakubek, Lenka Zborovská

Omluven: Evžen Peter

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný s 

projednávanými body. Schváleno: 4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/104 – Kontrolu úkolů a usnesení ze 103. jednání rady obce:          

            - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného

               vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

            - bod 21/77 – Upravit vnitřní kontrolní systém dle doporučení zápisu o výsledku dílčího 

             přezkoumání hospodaření obce Krmelín Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odboru 

              podpory korporátního řízení a kontroly (č.j. 1002/2017) – úkol trvá

             - bod 20/99 - Objednat projekt zpomalovací polštáře v okolí základní školy 3 ks (Školní 2x, 

               Lyskova 1x) – úkol trvá

             - bod 21/102 - Zadat inzerát poptávající lékaře pediatra – úkol trvá

2/104 – Oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, 

               Oddělení územního rozvoje a stavebního řádu, Oddělení územního rozvoje, Radniční 1148, 

               738 22 Frýdek-Místek o místě a době konání společného jednání o návrhu územního plánu 

                Krmelín (1192/2018)

3/104 - Veřejnou vyhlášku Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního 

              řádu, Oddělení územního rozvoje a stavebního řádu, Oddělení územního rozvoje, Radniční

              1148, 738 22 Frýdek-Místek – sdělení o zpracování návrhu územního plánu Krmelín 

              (1196/2018)

4/104- Informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 

             28. října 117, 702 18 Ostrava k Zajištění dopravní obslužnosti v MS kraji – pozvánka na jednání 

             ve věci informovanosti zahájení provozování autobusové dopravy v oblasti Novojičínsko 

             východ (1198/2018)



5/104 - Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

              ke stanovení hranic dobývacího prostoru. (1199/2018)

6/104 - Veřejná vyhláška Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského

              a Olomouckého, Veleslavínová 18, P.O.BOX 103, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava o změně 

              dobývacího prostoru Krmelín. (1200/2018)

´7/104 - Nabídku firmy KONE, a.s. Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice na blokaci kabinové 

                volby výtahu v ceně 34 471,- Kč (1208/2018)

8/104 – Informace SmVaK o odkalování přivaděče pitné vody Světlov-Bělá dne 29.10.2018 

               (1175/2018)

9/104 - Požárně bezpečnostní řešení Hřbitovní zeď s kolumbáriem (1194/2018)

10/104 - Oznámení Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk

                 o zahájení společného územního a stavebního řízení pro záměr „Školní hřiště pro 

                 ZŠ v Krmelíně“ (1189/2018)

11/104 - Žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

                manželů K a manželů Š  ohledně Školního hřiště pro ZŠ Krmelín. (1195/2018)

12/104 - Praktickou příručku – metodický pokyn MF ČR Řízení rizik spojených s hospodařením obce

                (1185/2018)

13/104 – Poděkování Podané ruce – osobní asistence, IČ 70632596, Zborovská 465, 738 01 Frýdek-

                  Místek za poskytnutí finanční částky z rozpočtu obce Krmelín. 

2. Rada obce schvaluje:

14/104 - Zajištění dopravní obslužnosti v MS kraji v oblasti Novojičínsko východ – rozpis finančních

               plateb na rok 2018 (1181/2018)

15/104 - Smlouvu o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., IČ 28358589, Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno-

                 Štýřice na zpracování žádosti o dotaci na lokálně varovné systémy pro obec Krmelín. 



                 (1180/2018)

16/104 - Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů 

                 k třetím osobám se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 

                 Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava (1209/2018)

17/104 - Upřesnění usnesení č. 11/102 rady obce Krmelín – záloha bude poskytnuta jako zvýšení 

                 příspěvku zřizovatele

18/104 - Revokaci usnesení č. 7/101 a 8/101 – rada obce schvaluje poskytnutí finančních darů viz

                příloha (1136/2018)

19/104 – Cenu 55,-Kč vč. DPH za kalendář obce Krmelín

20/104 – Rozpočtové opatření č. 12 viz. příloha

3. Rada obce souhlasí:

21/104 - S napojením pozemku parc. č. 303/9 v k.ú. Krmelín na místní komunikaci na základě žádosti

                paní TP zastupující pana RL     (1190/2018)

22/104 – S projektovou dokumentací novostavby rodinného domu (1172/2018)

23/104 – Se záměrem zřízení účelového přístupu na pozemek par. č. 193/6 – zahrada, formou

                 vestavěné brány do stávajícího oplocení ze strany pozemku ve vlastnictví obce 

                 parc. č. 188/7 – místní komunikace vše v KÚ Krmelín  (1172/2018)




